
1 
 

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 
Openbare besluitenlijst wknr. 50 - 2022 
Datum: 15 december 2022 
 
Vaststelling wijzigingsplan 'Buitengebied, Haansberg 108'  
Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan uitbreiding van het 
glastuinbouwbedrijf aan de Haansberg 108 met ongeveer 1,5 ha glasopstand. Daarnaast is het de 
bedoeling dat enkele bestaande watersilo's aansluitend aan het bouwvlak een passende aanduiding 
op de planverbeelding krijgen. 
Om medewerking aan de gevraagde ontwikkeling te kunnen verlenen, dient gebruik te worden 
gemaakt van enkele wijzigingsbevoegdheden uit het bestemmingsplan 'Buitengebied'. In verband 
daarmee is het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied, Haansberg 108' opgesteld. 
Het ontwerpwijzigingsplan lag gedurende 6 weken ter inzage, waarbij belanghebbenden zienswijzen 
in konden dienen. Dit is niet gebeurd. In de planregels zijn ambtshalve enkele tekstuele aanpassingen 
doorgevoerd vanwege het recent vastgestelde bestemmingsplan 'Partiële Herziening Buitengebied'. 
Daarom heeft het college het wijzigingsplan gewijzigd vastgesteld. 
 
Vaststelling selectie- en gunningsprocedure verkoop Van Goghkerk en BVC  
Burgemeester en wethouders stellen de voorwaarden vast voor de biedprocedure om een 
marktpartij te selecteren voor de verkoop van de Van Goghkerk en het BVC. 
 
Herziene begroting 2023 WVS  
WVS heeft een herziene begroting 2023 aangeboden aan de deelnemende gemeenten. In deze 
begroting zijn de rijksbijdragen voor de sociale werkvoorziening en enkele kostenposten 
geactualiseerd. Het college biedt de herziene begroting van WVS nu ter kennisname aan de 
gemeenteraad aan. 
 
Meenemen budget decentralisatieuitkering Mantelzorg naar 2023  
In mei 2022 heeft de gemeente een decentralisatieuitkering voor het mantelzorgbeleid ontvangen. In 
2022 is een begin gemaakt met de verdere ontwikkeling van het mantelzorgbeleid. Zo is de 
mantelzorgverklaring er versneld gekomen. De plannen voor het versterken van de toegang tot 
mantelzorgregelingen zijn nog niet uitgevoerd. Denk dan aan acties zoals het organiseren van 
bijeenkomsten en het voeren van een campagne gericht op mantelzorgers. Dit pakt de gemeente in 
2023 verder op. 
 
Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC 2022  
Het college besluit de ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC 2022 vast te stellen. 
 
Brief gemeenteraad - Toelichting verordening Wmo 2023  
Het college stemt in met de raadsbrief toelichting verordening Wmo 2023. 
 
raadsbrief kader 5 Lidl DC uitbreiding  

Voor de behandeling van het voorstel “behandeling kader 5 uitbreiding Lidl DC bedrijventerrein 

Vosdonk” in de Raad besluit van 19 december heeft het college een toelichtende brief opgesteld 

voor de gemeenteraad. In de brief geeft het college antwoord op 3 vragen die over dit voorstel 

gesteld zijn door de gemeenteraad. 
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Meerjarenonderhoudsplanning gemeentelijke objecten  
Het onderhoudsplan voor alle gemeentelijke objecten is geactualiseerd. Dit leidt tot een aangepast  
meerjarenonderhoudsplan. De kosten voor het jaarlijks groot onderhoud komen ten laste van de 
voorziening onderhoud gebouwen.  
 
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen 
rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend. 
 

Aanwezigheid van het college 
 

DATUM TIJD ACTIVITEIT LOCATIE COLLEGELID 

14 dec 11:15 Bijwonen plaatsing tijdelijke 
woningen aan de Tamboerijn 

Tamboerijn (bij het Withof) wethouder Schouw 

23 dec 20:00 Opening en welkomstwoord 
Kerstcircus  

Brabantpark wethouder Schouw 
en wethouder De 

Weert 

 


